Zápisnica
(4)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 30.1.2015.
___________________________________________________________________________

Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Silvia Tóthová
Ing. Róbert Zubriczký

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Zmena územného plánu REPOSE s.r.o.
Návrh na schválenie 5. úpravy rozpočtu za rok 2014 a čerpania rozpočtu roku 2014
k 31.12.2014
6. Návrh na doplnenie „Zásad hospodárenia a nakladania s obecným majetkom“
7. Návrh na schválenie úhrady dlžného členského príspevku z rokov 2013, 2014
a členského príspevku na rok 2015.
8. Návrh na stanovenie ďalšieho dňa na vykonávanie sobášneho obradu
9. Interpelácie
10. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

poslancov

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Zmena územného plánu REPOSE s.r.o.
Návrh na schválenie 5. úpravy rozpočtu roku 2014
a čerpania rozpočtu roku 2014 k 31.12.2014
6. Návrh na doplnenie „Zásad hospodárenia a nakladania s obecným majetkom“
7. Návrh na schválenie úhrady dlžného členského príspevku z rokov 2013, 2014
a členského príspevku na rok 2015
8. Návrh na stanovenie ďalšieho dňa na sobášenie
9. Návrh na schválenie a vypracovanie pozemkových úprav v katastrálnom území obce
10. Návrh na schválenie účasti na výzve Ministerstva školstva - rekonštrukcia MŠ
11. Modernizácia kancelárie starostu obce a pracovníčok Obecného úradu
a infraštruktúry informačných technológií
12. Študentská sieť s výzvou – projektom „Learning Enterprises“ – po anglicky sa učiace
obce
13. Predaj prebytočného majetku štátu na území Obce Jablonov nad Turňou
14. Návrhy komisií OZ :
14.1. Návrhy komisie verejného poriadku.
14.2. – „ –
15. Informácie starostu obce
16. Interpelácie
17. Záver
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu 4. Návrh na zmenu územného plánu obce – REPOSE s.r.o.
Návrh predkladá starosta obce. Zmeny územného plánu Obce Jablonov nad Turňou. Jedná sa
o rozhranie k. ú. obcí Jablonov nad Turňou a Hrušov/REPOS – Investmen Rožňava LV 1617
Ing. Robert Podracký – konateľ spoločnosti. Jedná sa o 13 parciel o výmere 2,5 ha. Jedná sa
o zmenu využitia územia. Vlastník splnil svoju daňovú povinnosť a zaplatil nedoplatky na
dani.
Uznesenie č. 27 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
v súlade s § 11 bodu c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu územného plánu Obce Jablonov nad Turňou.

T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
2

Poslancov
Boros Zoltán, Kustván Csaba

K bodu 5. Návrh na schválenie 5. úpravy rozpočtu za rok 2014 a čerpania rozpočtu roku
2014 k 31.12.2014.
Návrh predkladá starosta obce.
V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade so „Zásadami o nakladaní s finančnými prostriedkami“ bola vykonaná úprava
rozpočtu roku 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014 podľa skutočného plnenia rozpočtu
k 31.12.2014. Posledným rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet obce v príjmovej
časti na čiastku 717.752,74 eur, v príjmovej časti ZŠ s MŠ na 7.866,75 eur, vo výdavkovej
časti obce na čiastku 427.849,17 eur, vo výdavkovej časti ZŠ s MŠ 297.770,32 eur.
Starosta obce predložil poslancom plnenie rozpočtu k 31.12.2014.
Plnenie rozpočtu roku 2014 je nasledovné : Príjmová časť rozpočtu obce činí 716.549,07 eur,
príjmy Základnej školy s MŠ 7.860,77 eur, výdavková časť obce činí 421.584,07 eur,
výdavky školy činia 297.692,91 eur.
Uznesenie č. 28 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
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v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2014 a čerpanie rozpočtu roku k 31.12.2014.
T: 30.1.2015
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 6 – Návrh na doplnenie „Zásad hospodárenia a nakladania s obecným
majetkom“.
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce navrhuje doplniť „Zásady hospodárenia a nakladania s obecným majetkom“
o postup zriaďovania vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve obce na
základe odporúčania komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a miestnych komunikácií.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
doplniť „Zásady hospodárenia a nakladania s obecným majetkom o postup zriaďovania
vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve obce.
T: ihneď
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 7 – Návrh na schválenie úhrady dlžného členského príspevku z rokov
2013,2014 a členského príspevku na rok 2015.
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce navrhuje schváliť úhradu nedoplatkov členského príspevku za roky 2013, 2014
a 2015 pre Mikroregión Domica v sume 911,20 eur.
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Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
úhradu nedoplatkov členského príspevku pre Mikroregión Domica za roky 2013, 2014
a členského príspevku za rok 2015 v celkovej čiastke 911,20 eur.
T: ihneď
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 8 – Návrh na vykonávanie sobášenia.
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce navrhuje stanoviť okrem soboty aj štvrtky, kedy bude možné vykonávať v obci
sobášne obrady.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
vykonávanie sobášnych obradov v obci v dňoch : štvrtok a sobota
T: od 1.1.2015
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 9 – Návrh na schválenie a vypracovanie pozemkových úprav v k.ú. obce
Návrh predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
vypracovanie a vyhotovenie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce.
T: ihneď
Z: starosta obce
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 10 – Návrh na schválenie účasti na výzve Ministerstva školstva
- možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ s 5 % spoluúčasťou
Návrh predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
účasť obce na výzve Ministerstva školstva v rámci ktorej je možnosť získania finančných
prostriedkov na rekonštrukciu MŠ s 5% spoluúčasťou.
T: do 25.2.2015
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 11 – Modernizácia kancelárie starostu obce a pracovníčok Obecného úradu
a infraštruktúry informačných technológií
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce navrhuje previesť modernizáciu kancelárií v rámci ktorej sa jedná o drobné
stavebné úpravy a výmenu nábytku, modernizáciu poplašného zariadenia, počítačové
vybavenie, sociálnu miestnosť, WIFI do KD.
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo
odročuje bod
na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a poveruje starostu obce s predložením
predbežného rozpočtu na uvedenú modernizáciu.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov
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K bodu č. 12 – Študentská sieť s výzvou – projektom „Learning Enterprises“ – po
anglicky sa učiace obce.
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce informoval OZ o možnosti spolupráce a pomoci pri zorganizovaní 4 dňovej
konferencie pre riadiacich členov organizácií pôsobiacich v 9 mestách v SR, ČR a MR
(Magyar diák hálózat).
Náučno-vzdelávací program a konferencia riadiacich členov konaná v Jablonove nad Turňou
v mesiaci apríl.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostu obce zistiť informácie ohľadom spolupráce s týmto združením na základe referencií
(Gombasek, Krásnohorské Podhradie) . Starosta podá informácie na ďalšom zasadnutí OZ.

T: ako v texte
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 13 – Predaj prebytočného majetku štátu na území Obce Jablonov nad Turňou
Návrh predkladá starosta obce.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o zámere kúpy prebytočného nehnuteľného majetku
štátu na území obce, jedná sa o budovu Finančnej správy (Colnica) a budovu Policajného
zboru s cieľom rozšíriť občiansku vybavenosť formou sociálnych bytov alebo domova
dôchodcov.
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer kúpy prebytočného nehnuteľného majetku štátu na území Obce Jablonov nad Turňou
s cieľom rozšíriť občiansku vybavenosť formou sociálnych bytov alebo domova dôchodcov.
Jedná sa o budovu Finančnej správy (Colnica) a budovu Policajného zboru.
T: stály
Z: starosta obce
7
Poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 14 – Návrhy komisií OZ
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14.1. Komisia verejného poriadku :
1. Vyhotoviť dvojjazyčnú tabuľu s presným názvom odpadu a umiestniť tieto tabule
viditeľne nad príslušné kontajnery.
2. Komisia navrhuje z územia obce pozbierať 1100 litrové kontajnery na plast a TKO
a umiestniť 2 ks 1100 litrové kontajnery na cestu k vodnej nádrži v Eveteši a nad železničný
most pri hlavnej ceste.
3. Komisia navrhuje zber plastov od občanov v dvojtýždňových intervaloch, ktorú
zabezpečí Obecná prevádzkáreň, s.r.o. Jablonov n/T. Plastové fľaše musia byť sploštené,
vytlačený vzduch, v opačnom prípade nebudú pozbierané.
4. Komisia navrhuje oplotiť časť areálu zberného dvora a vypracovať harmonogram
prevádzkovania.
5. Riešiť kamerový systém okolo zberného dvora.
6. Komisia navrhuje riešiť biologicky rozložiteľný odpad formou vytvorenia kompostárne
v rámci dohody s vlastníkom silážnej jamy.
7. Komisia navrhuje pozbierať poškodené betónové lávky a kvetináče z územia obce.
8. Komisia navrhuje doplnenie verejného osvetlenia v úsekoch
- katolícky kostol – Kustván Tibor
- stará pošta – Ján Tóth
- Viktor Demeter
a podľa potreby zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia (vyčistením krytov, postupnou
náhradou za úspornejšie svietidlá)
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
realizáciu návrhov komisie verejného poriadku v bodoch 1,2,3,5,6,7 a 8. Na základe zistených
skutočností, že oplotením priestoru by nastal problém pohybu nákladných motorových
vozidiel v oplotenom areáli pri odvážaní veľkokapacitných kontajnerov, obecné
zastupiteľstvo
Bod č. 4 neschvaľuje
T: priebežne
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

14.2. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, podpory malého a stredného
podnikania.
Návrhy komisie : Ochutnávka vín
1. Zber a zaraďovanie vzoriek : 1. termín 10.4.2015
2. termín 7.5.2015
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2. Úradná degustácia

: 1. termín 15.4.2015
2. termín 13.5.2015
3. Verejná degustácia
: 1. termín 25.4.2015 so začiatkom o 9,30 hodín
2. termín 23.5.2015
4. Zabezpečiť aranžovanie KD,
- zabezpečiť občerstvenie pre hostí,
- zabezpečiť degustačné poháre, fľaše, zátky, karty, pozvánky,
- zabezpečiť degustátorov,
- osloviť sponzorov,
- zabezpečiť kancelárske potreby,
- navrhnúť členov degustačnej komisie,
- osloviť účastníkov susedných obcí o poskytnutie príspevku v sume 50 eur,
- zabezpečiť sponzorov na tomboly,
- objednať poháre 500 ks s uvedením roka a 500 ks bez uvedenia roka,
- oboznámiť e-mailom o akcii podnikateľské subjekty a občianske združenia,
- navrhnúť členov komisie pre zber a zaraďovanie vzoriek.
5. návrh za vzorky – 2 ks pohárov + 5 lístkov,
- návrh na cenu vstupenky 0,50 eur,
- cena za pohár 1,00 eur,
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhy v bodoch 1,2,3 a 4
a
odročuje návrhy v bode č. 5 a navrhuje opätovne prerokovať v komisii reg. rozvoja
T: priebežne
Z: starosta obce

Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
-

Poslancov

K bodu č. 14.3. Komisia rozvoja, vzdelávania, sociálnej starostlivosti o seniorov, rodinu
a dieťa
Návrhy komisie :
l. Schváliť plán práce komisie na rok 2015
2. Prideliť sociálny byt obce Dávidovi Kardosovi (po doručení dokladov)
3. Pripraviť podklady na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie
kapacít MŠ
4. Zistiť možnosti zakúpenia školského autobusu
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5. Osloviť starostov okolitých obcí z dôvodu spolupráce vo výchovno – vzdelávacom procese
v predškolskom a školskom veku žiakov
6. Vyzvať riaditeľa školy o doloženie kompletnej dokumentácie /oznámenia na OcÚ,
zápisnice atď. o riešení vymeškaných neospravedlnených hodinách žiakov ZŠ
7. Vyčleniť priestor v obci pre ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku a nájsť vhodnú formu
dotácie na ich činnosť
8. Podať žiadosť na MŠVVaŠ SR o zaradenie Centra voľného času v Jablonove nad Turňou
do siete školských zariadení
Žiada informácie o podmienkach poskytnutia jednorázovej sociálnej výpomoci v obci.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrhy komisie rozvoja, vzdelávania, sociálnej starostlivosti o seniorov a rodinu a dieťa pri
Obecnom úrade
K bodu č. 15 – Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov OZ :
1. Od 1.2.2015 vstúpi do platnosti elektronické trhovisko, cez ktoré sa budú musieť
zabezpečiť bežne dostupné tovary a služby nad 1000,- eur. Pre fungovanie cez tento
obstarávací systém je potrebné zabezpečiť registráciu obce a vykonať ďalšie úkony potrebné
pre využívanie elektronického trhoviska.
2. Obecná prevádzkáreň s.r.o. vypratala skladové priestory a odovzdal sa železný a drevený
odpad.
3. Dňa 13.2.2015 sa uskutoční ples združení obcí „Mikroregión Domica“ v Gemerskej Hôrke.
4. Informácia zo zasadnutia združenia obcí „Mikroregión Domica“
5. Prebehlo stretnutie s riaditeľom VVS a.s. Rožňava, závod Rožňava s Ing. Prcúchom.
Oboznámil s možnosťou odovzdať kanalizáciu do správy VVS a.s., prípadne aj odkúpenie.
Ponúkol spoluprácu čo sa týka správy vodovodu ako aj pri údržbe a čistení kanalizácie.
Tlaková skúška je približne 200,- eur, vyčistenie trasy kanalizácie – 1,70 eur/km + 60,eur/motohodinu.
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie starostu obce.
K bodu č. 16 – Interpelácie poslancov
- Vyhlásiť verejným rozhlasom upozornenie na zákaz voľného pohybu psov na území obce,
pri nerešpektovaní a vypátraní majiteľa psa písomne upozorniť a pri ďalšom porušení
sankcionovať.
- Zistiť vlastníkov veľkokapacitných kontajnerov na Železničnej stanici – Jablonov n/T.
- Otvoriť kanalizačné poklopy na hlavných trasách územia obce a celoplošne skontrolovať
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čistotu a prietoky. Poveriť Obecnú prevádzkáreň s.r.o. s vykonaním tejto práce
a protokolárne odovzdanie vykonanej práce a následné zabezpečenie prečistenia zanesených
úsekov.
- Zoltán Boros podal informáciu ohľadom riešenia stavu kanalizácie a návrhy na riešenie,
ktorými sa predíde súdnemu sporu.
- Overiť ďalšie pôsobenie spoločnosti Paklan.
K bodu č. 17 - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23,30 hod.
....................................................
Ing. Slavomír Zubriczky –
starosta obce
Overovatelia:

Zoltán Boros

........................................

Csaba Kustván

........................................
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